
1 | P a g e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แกรนด์จอร์เจีย 10 วัน 7 คืน 
เส้นทางสวย ดินแดนแห่ง เท ือกเขาคอเคซ ัส  

 
ทบิลิซ่ี • ที่เที่ยวใหม่! สะพานเพชร”• มิทสเคตา้ • คาสเบกิ 

หุบเขาคอเคซัส • โกรี • เมืองถ ้าโบราณอุพลิสชิเค • บอรโ์จมี  

คูไทซี • ถ ้าโพรมิธีอุส • บาทูมิ • ล่องเรือชมทะเลด า 

เดินทาง : 4-13 พ.ค. / 12-21 พ.ค. / 25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 
เร่ิมต้น 65,900.- 

✅ เดินทางไดเ้ลย ไม่ตอ้งท าวีซ่า 

Grand GEORGIA 
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รายละเอียดเที่ยวบิน 

วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เที่ยวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ (BKK) อิสตันบูล (IST) TK 69 23.05 05.20+1 

วนัที่สอง อิสตันบูล (IST) ทบิลิซี่ (TBS) TK 378 06.40 09.55 

วนัที่เกา้ บาทูมิ (BUS) อิสตันบูล (IST) TK 393 20.55 22.00 

วนัที่สิบ อิสตันบูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK 68 01.45 15.25 

-ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน- 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 

 

19.00 น. พบเจา้หนา้ทีท่ี่ เคาน์เตอรเ์ชค็อิน แถว N ประตูทางเขา้ที่ 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอรส์าย

การบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.05 น. บินสู่ สนามบินอิสตนับูล ประเทศตรุเคีย โดยเทีย่วบิน TK 69 

 

วันท่ี 2 อิสตนับูล – ทบิลิซี่ - สะพานเพชร 

 

05.20 น. ถึง สนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรเคีย เพื่อเปลี่ยนเทีย่วบิน 

06.40 น.  บินสู่ สนามบินทบิลิซี่ โดยเทีย่วบิน TK 378 

09.55 น. ถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอรเ์จีย 

= น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร =  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

พิเศษ!! สมัผัสความตื่นเตน้กบัสถานที่เที่ยวแห่ง

ใหม่ของจอรเ์จียที่เพิง่เปิดตัวเมื่อเดือน มิ.ย. 2565 

“Diamond Bridge” สะพานที่เชื่อมอยูร่ะหว่างหุบเขา 

Tsalka Canyon ทีค่วามสงู 900 ฟตุ มีคาเฟ่กระจก

ทรงเพชรอยู่ตรงกลางสะพานเพื่อเป็นจุดชมวิว 

สะพานน้ีสรา้งขึ้ นโดย Kass Group เป็นการลงทนุ

ร่วมกนั 2 ประเทศ คืออิสราเอลและจอรเ์จยี 

นอกจากน้ันสะพานแหง่น้ียงัถกูบนัทึก Guinness 

World Records ว่าเป็นรา้นอาหารแขวนที่อยู่สงูที่สุดอีกดว้ย (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตก หิมะ

ตก หรือหมอกลงจดั ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้บริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมและ

คืนค่าใชจ่้ายใหใ้นราคาท่ีท าการจองเอาไว)้ 

  เดินทางกลับ เมืองทบิลิซี ่

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารไทย) 

ท่ีพกั  Best Western Art Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 3 ทบิลิซี่ – เมืองเก่า – มิทสเคตา้ - ทบิลิซี ่

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

ท่องเที่ยวใน เมืองทบิลิซี ่
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• เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่

ความอ่อนหวานของสสีนัอาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอรเ์ซีย

และยุโรป อาจกล่าวไดว่้า น่ีคือการบรรจบกนัของตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศที่ตั้งอยูร่ะหว่าง

สองทวีปอย่างจอรเ์จีย  

• เขา้ชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสรา้งอุทิศใหแ้กพ่ระแม่มาร ี

• ถ่ายรูป สะพานสนัติภาพ (Peace Bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึง่เชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า

และเมืองใหม่ เปิดใชง้านครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จดัว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ทีส่วยงามชิ้ น

หน่ึงซึง่พาดผ่านแม่น ้าคูรา 

• นัง่กระเชา้เคเบ้ิลขึ้ นชมป้อมนารกิาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมยัยุคศตวรรษที่ 4 

ซึ่งนักประวตัิศาสตรย์กย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหน่ึงบนเสน้ทางสายไหมที่แขง็แกรง่และตีไดย้าก

ที่สุด  

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (อาหารจีน) 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองมิทสเคตา้ (Mtskheta) อดีตนครหลวงแหง่แรกของประเทศจอรเ์จีย ปัจจุบนัเป็นเมืองส าคญั

ทางศาสนาคริสต์ นิกายจอรเ์จียออรโ์ธด็อกซ ์โดยจอรเ์จียรบัคริสต์ศาสนาเขา้มาในประเทศเป็นครัง้แรกช่วง

ตน้คริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากน้ีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนโบราณสถานแหง่เมืองมทิสเคตา้ใหเ้ป็น

มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994  

• ชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สญัลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานา

คริสต์ซึง่กลายมาเป็นศาสนาประจ าชาติของจอรเ์จียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสรา้งยุคโบราณที่มี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของจอรเ์จยี สรา้งขึ้ นในคริสต์วรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโกท้ีง่ดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Best Western Art Tbilisi 4* หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วันท่ี 4 ทบิลิซี่ – คาสเบกิ - หุบเขาคอเคซัส - กูดาอรู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

• ชม อนุสรณท์างประวัติศาสตรข์องจอรเ์จีย (The Chronicle of Georgia) ซึ่งเป็นอนุสาวรียท์ีต่ั้งอยู่ใกล้

กบัทะเลทบิลิซี่ สรา้งขึ้ นโดย Zurab Tsereteli ในปี ค.ศ. 1985 แต่ยงัสรา้งไม่เสร็จ อนุสาวรีย ์มี 16 เสา

หลักที่มีความสงูระหวา่ง 30-35 เมตร และครึ่งบนเป็นราชา ราชินี และฮีโร่ ในขณะที่ส่วนล่างแสดงถึง

เรื่องราวจากชีวิตของพระเยซูครสิต ์



4 | P a g e  

• ชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแหง่กางเขน สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาว

จอรเ์จียสกัการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไมก้างเขนขนาดยกัษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกนัว่า นัก

บุญนีโน่แห่งคปัปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบนัเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีส่ าคญัมากของประเทศตุรกี) ไดน้ าไม้

กางเขนน้ีเขา้มาพรอ้มกบัการเผยแพร่ศาสนาครสิต์เป็นครัง้แรกในช่วงโบราณกาล อิสระใหท้่านเก็บภาพ

ทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคตา้และจุดบรรจบของแม่น ้าคูราและแม่น ้าอะรกัวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก   

 

 
 

เดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเลก็ๆ ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus 

Mountains) เมืองน้ีถือเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วบนเทือกเขาคอเคซสั ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จีย เพราะ

อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมสีาธารณูปโภคส าหรบัการท่องเที่ยว รวมทัง้เป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. 

Kazbeg) หน่ึงในยอดเขาที่สวยที่สดุของเทือกเขาคอเคซสั 

• ถ่ายรูป อนุสรณแ์ห่งมิตรภาพ (Monument of Friendship) ก าแพงทรงครึง่วงกลมซึ่งแตง่แตม้ศิลปะบน

ก าแพงมากมายสีสนัอนัสวยงาม มทีี่ตัง้เด่นทา่มกลางความสวยงามของเทือกเขาคอเคซสั อนุสรณ์สถาน

แห่งน้ีเป็นสญัลกัษณ์แหง่มิตรภาพระหว่างรสัเซยีและจอรเ์จยี สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1983   

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

• นัง่รถขับเคลื่อน 4 ลอ้ (Jeep 4 Wheels Drive) เดินทางสู่ โบสถเ์กอรเ์กติสเมบา (Gergeti Sameba 

Church) สถานทีท่่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โดง่ดงัมากที่สดุของประเทศจอรเ์จีย เป็นโบสถ์เก่าแกก่ลางหุบ

เขาคอเคซสั  สรา้งตั้งแตส่มยัคริสต์ศตวรรษที่ 15 ดว้ยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตร

เหนือระดับน ้าทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งน้ีสามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซสัไดร้อบดา้น ตลอดการเดินทาง

ท่านจะไดส้มัผัสบรรยากาศและวิวอนังดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซสั (ข้ึนกับสภาพอากาศ โดยค านึงถึง

ความปลอดภยัเป็นส าคัญ) 

เดินทางสู่ เมืองกูดาอรูิ (Gudauri) 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  Gudauri Inn Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 กูดาอูริ - โกรี – อุพลิสซิเค - บอรโ์จมี 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

เดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต 

นอกจากน้ียงัเป็นบา้นเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธพิลและอนัตรายทีสุ่ด

คนหน่ึงของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20  

• ชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สรา้งขึ้ นสมยัศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบใหม้หีอคอยสูงและมีความ

แข็งแกรง่เพื่อใชเ้ป็นทีห่ลบภยัในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ใน อตีตกาลที่อาศัย

อยู่ในภูมภิาคคอเคซสั และไม่ยอมตกอยูภ่ายใตอิ้ทธพิลของจกัรวรรดิออตโตมนัและเปอรเ์ซียซึง่เป็นชาว

มุสลิม  

• เขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกร ี

เรื่องราวของสตาลินถกูเก็บรกัษาไวท้ี่น่ีมากมาย ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ของใชส้่วนตัว และของขวญั ของ

ก านัล จากบรรดามิตรประเทศ ชม บา้นท่ีสตาลินเคยพกัสมัยเด็ก และ ขบวนรถไฟโบราณ ซึง่เดิม

เป็นรถไฟของจกัรพรรดิซารนิ์โคลัสที่ 2 แหง่ราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาไดก้ลายเป็นของสตาลนิ ภายใน

ขบวนรถไฟแบ่งเป็นหอ้งเล็กๆ เป็นหอ้งท างานของสตาลิน, หอ้งพกัผ่อน เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

เดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe)  

• ชมหน่ึงในเมืองถ ้าเก่าแก่ของจอรเ์จีย ซึง่ตามประวตัิศาตรไ์ดบ้นัทึกว่ามีการตัง้ถิ่นฐานในดินแดนแถบ

น้ีมากว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองน้ีมีความเจริญถึงขดีสุด คอืคริสต์วรรษที ่9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกราน

และท าลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์วรรษที่ 11 หนิผาขนาดใหญ่ทีถู่กสกดัและสลักเสลาเป็นช่อง

หอ้งโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 8 เฮกตารห์รือราว 50 

ไร่ ในอดีตกาล นครถ ้าแห่งน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงของเสน้ทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจกัรไบแซนไทน์ กบั

ประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระใหท้่านเก็บภาพเมืองถ า้ทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จยี  

เดินทางสู่เมือง บอรโ์จมี (Borjomi) 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั (แบบบุฟเฟ่ต)์ 

ท่ีพกั  Borjomi Palace Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 6 บอรโ์จมี - คไูทซ ี

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

ท่องเที่ยวใน เมืองบอรโ์จมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆ ในหุบเขาทางตอนใตข้องประเทศจอรเ์จีย มี

ประชากรอาศัยอยู่ไม่ถงึ 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มชีื่อเสยีงระดับโลกในเรื่องน ้าแร่ โดยน ้าแรย่ี่หอ้บอรโ์จมี

ไดมี้การบรรจุ ณ ธารน ้าแร่บรสิุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และส่งออกไปขาย

กว่า 40 ประเทศทัว่โลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกนัว่าจะท าใหม้ีสขุภาพแขง็แรงและสามารถรักษาโรครา้ยได ้ 

• เขา้ชม สวนบอรโ์จมี (Borjomi City Park) สถานทีท่่องเที่ยวและพกัผ่อนของชาวเมืองบอรโ์จม ีที่นิยม

มาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น ้าแร่ในวนัหยุด  

• ขึ้ นกระเชา้สู่จุดชมววิบนหนา้ผาเหนือสวนบอรโ์จมี อิสระใหท้่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุม

สูงตามอธัยาศัย 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศจอรเ์จีย ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของ

ประเทศ 

• ชม อารามเกลาติ (Gelati Monastery) อารามหลวงของเมอืง สรา้งขึ้ นตามพระประสงคข์องกษัตรยิ์

เดวิดที่ 4 กษัตริยผู์ป้กครองประเทศจอรเ์จยี ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบดว้ยโบสถ ์2 

แห่งคือโบสถพ์ระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอรจ์/เซนต์นิโคลสั ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขยีนเฟรสโกอ้นั

สวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากน้ีอารามเกลาติยงัเป็นสถาบนัชั้นน าของประเทศที่ผลิต

นักวิทยาศาสตร,์ นักเทววิทยา, และนักปราชญช์ื่อดังมากมาย องคก์รยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหอ้ารามแหง่

น้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั (แบบบุฟเฟ่ต)์ 

ท่ีพกั  Aria Resort & Spa 4* หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 7 ถ ้าโพรมิธีอุส - บาทูมิ - ล่องเรือทะเลด า 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

• เขา้ชม ถ ้าโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หน่ึงในถ ้าอนัน่าอศัจรรยข์องชาวจอรเ์จยี ถกูคน้พบครั้งแรก

ปี ค.ศ.1984 และถูกตกแตง่ใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2012 เพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่มาเขา้ชมมากมายในแต่

ละปี พบความสวยงามของหนิงอกหินยอ้ยสะทอ้นแสงสีตระการตาในตัวถ ้า  

เดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหน่ึงในเมืองเศรษฐกิจทีส่ าคญัของประเทศจอรเ์จีย 

ตัวเมืองตั้งอยูต่ิดทะเลด าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ เมืองบาทูมิยงัไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ป็นเมือง

ท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นตน้มา โดยมีการปรบัรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า อีกทัง้ยงัมีโรงแรมเชน

สากลเปิดใหม่มากมายเพื่อรองรบัการท่องเทีย่วในอนาคตอีกดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

• ชม อุทยาน Shekvetili Dendrological Park ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล Ozurgeti ทางตะวนัตกของจอรเ์จีย มี

ตน้ไมย้กัษ์กว่า 200 ตน้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีนก 58 สายพนัธุ์จากทุกทวีปและป่าไผ่พรอ้ม

ตอ้นรบัผูม้าเยือน อุทยาน Shekvetili Dendrological Park มพีื้ นทีก่ว่า 60 เฮกตารแ์ละมพีืชพนัธุ์แปลก

ตาทัง้ในประเทศและต่างประเทศหลายพนัธุช์นิด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการน าเขา้ตน้ไมแ้ปลกใหม่

หลายพนัตน้ในจอรเ์จียจากหา้ทวีป... ขณะทีท่่านเขา้ใกลต้น้ไม ้ระบบจะเปิดระบบเสียงอิเลก็ทรอนิกส์

และเซ็นเซอรแ์ละไกด์เสมือนจรงิ ซึ่งบอกใหผู้เ้ยี่ยมชมทราบชื่อ ขนาด และขอ้มลูเกี่ยวกบัตน้ไม ้ท่าน

สามารถพบตน้ลูกเกดญี่ปุ่น ตน้การบูร และตน้ซดีารป์ระเภทต่างๆ ท่ามกลางสายพนัธุ์เฉพาะถิ่น 

ทะเลสาบเทียมที่ตัง้อยู่ใจกลางอุทยานมีความลึกประมาณหกเมตร ..... อุทยานถูกปรบัใหเ้ขา้กบัความ

ตอ้งการของนกที่อาศัยอยู่ใกลท้ะเลสาบ นักท่องเทีย่วสามารถพบกบั      นกฟลามิงโกสชีมพู นกกระทงุ 

นกกระสา และนกกว่า 50 สายพนัธุ ์

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  World Palace Batumi 4* หรอืเทียบเท่า 
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วันท่ี 8 บาทูมิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

  ท่องเที่ยวในเมืองบาทูม ิ

• ชม ป้อมโกนีโอ ้(Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลด า ใกลอ้าณาเขตประเทศตรุกี ถูก

สรา้งขึ้ นเพื่อป้องกนัการรุกรานของอาณาจกัรออตโตมนัในอดีต นอกจากน้ียงัเชื่อว่าเป็นสถานทีฝั่งร่าง

ของนักบุญมทัธีอสั หน่ึงใน 12 อคัรสาวกของพระเยซู แต่ไม่ไดม้ีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสจูน์แต่อย่าง

ใด เน่ืองจากค าสัง่หา้มของรฐับาลจอรเ์จีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการท าลายโบราณสถานใหท้รุดโทรมลง  

• ชม ตลาดผลไม ้ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ ซึง่ทีต่ลาดแห่งน้ีมีสินคา้วางจ าหน่าย

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม ้เครื่องเทศ และสินคา้พื้ นเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บ่าย  ท่องเที่ยวใน เมืองบาทูมิ 

• ล่องเรือในทะเลด าชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตทุี่ไดช้ื่อว่าทะเลด าก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง  ดินทราย

ชายหาดของทะเลแหง่น้ีเป็นสีด าอนัเน่ืองมาจากสารไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

• ชอ้ปป้ิง หา้งบาทูมิ BATUMI MALL อิสระชอ้ปป้ิง เลือกซื้ อสนิคา้ของฝากและของทีร่ะลึก 

ค า่  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั  World Palace Batumi 4* หรอืเทียบเท่า 
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วันท่ี 9 บาทูมิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั  

ท่องเที่ยวในเมืองบาทูม ิ

• ชม จตุรสัปิอาซซ่า (Piazza Square) หน่ึงในจตุรสัส าคญัของเมืองบา

ทูมิ ซึง่รายลอ้มดว้ยรา้นอาหารและโรงแรมมากมายบนเน้ือที่กว่า 

5,700 ตารางเมตรใกลร้ิมอ่าวทะเลด า สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่า

ไดแ้รงบนัดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท ้สงัเกตไดจ้ากภาพโมเสก

และงานกระจกสีทีห่าดูไดต้ามอาคารรอบจตุรสั   

• ถ่ายรูป อาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) ผลงาน

ศิลปะชิ้ นพิเศษ ที่สงู 8 เมตรรมิทะเลด าทีส่ามารถเคลื่อนไหวไดทุ้กๆ 

10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00 น.) สรา้งขึ้ นเพื่อแสดงถึงความรกัของ

หนุ่มสาวต่างเชื้ อชาติ ศาสนาและยงัแสดงถึงสนัติภาพระหวา่งประเทศ

จอรเ์จียและอารเ์ซอไบจานอีกดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

• ขึ้ น กระเชา้ Argo Batumi ชมวิวบรรยากาศเมืองบาทูม ิซึ่งสงู 250 เมตร จากระดับน ้าทะเล ระหว่าง

ทางท่านจะเห็นวิวอนัสวยงาม ทัง้ทะเลและภูเขา ซึง่ดา้นบนสุดแท่นและระเบียงดาดฟ้า จะมีรา้นอาหาร  

คาเฟ่รา้นคา้ปลีก หอ้งโถงกลางแจง้ ใหท้่านไดนั้ง่พกัผ่อนและดื่มด า่กบับรรยากาศ 

เดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ เพื่อเตรียมเช็คอิน 

20.55 น. บินสู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเที่ยวบิน TK 393 

22.00 น.  ถึง สนามบินอิสตนับูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน 

 

วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 

 

01.45 น.  บินสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TK 68 

15.25 น. เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

---------- BON VOYAGE ---------- 
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อตัราค่าบริการ 

รายละเอียดและค่าบริการ (บาท) 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
ท่านละ 65,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 15,000 บาท 

เด็กอายุ 2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่ีเตียงเสริม)  ท่านละ 65,900 บาท 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน (BKK-IST-TBS // BUS-IST-BKK)  ลดท่านละ 25,000 บาท 

อพัเกรดตัว๋เครื่องบิน Business Class  

(BKK-IST-TBS // BUS-IST-BKK)  

เร่ิมตน้ 

เพ่ิมท่านละ 

โปรดตรวจสอบ 

สามารถยืนยนัราคาที่แน่นอนไดเ้มื่อการจองที่นัง่ Confirm แลว้เท่าน้ัน 

ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และ หวัหน้าทัวร ์ 

เรียกเก็บในใบแจง้ค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือ 
เพ่ิมท่านละ 2,800 บาท 

ภาษีน ้ามนัจากสายการบิน 

ค านวณ ณ วนัที่ 5 ม.ค. 2566 
 อาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมตามประกาศของสายการบิน 

หมายเหตุ: หอ้งพกัแบบ 3 เตียง ส าหรับผูเ้ดินทาง 3 ท่าน มีใหบ้ริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน แนะน าใหเ้ลือกพกั 2 หอ้ง จะ

สะดวกสบายในการเดินทางมากกว่า 

 

ค่าบริการน้ีรวม: 

• ตัว๋เครื่องบินชั้น Economy Class เสน้ทาง BKK-IST-TBS // BUS-IST-BKK โดยสายการบิน TK พรอ้มน ้าหนัก

กระเป๋าทีส่ายการบินก าหนด 

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด – ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. 

กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง (Hand Carry) - น ้าหนักไม่เกิน 7 กก. ตาม

ขนาดทีส่ายการบินก าหนด 

• ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

• ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ 

ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 7 วนั วงเงนิ 

40,000 บาท (ประกนัภยัครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายุไม่เกนิ 75 

ปีเท่าน้ัน ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุมากกว่า 75 ปีจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม ซึ่งเรยีกเก็บในใบแจง้คา่ใชจ้่ายส่วนที่เหลือ) 

• ค่าทีพ่กั (แบบหอ้งพกัคู่) 

• ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบุในโปรแกรม 

• หวัหน้าทัวร ์(คนไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าภาษีในประเทศจอรเ์จีย 
 

ค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ไกด์ทอ้งถิ่น และหวัหน้าทัวร ์

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตัว เช่น ค่าซกัรีด, โทรศัพท์-แฟกซ,์ คา่อินเตอรเ์น็ต/WIFI, เครื่องดืม่มินิบาร,์ ค่าน ้าหนักกระเป๋าที่เกิน

จากทีส่ายการบินก าหนด และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

• ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ในกรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงิน จะตอ้งช าระภาษีมลูค่าเพิ่มและ

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม) 
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การช าระเงิน 

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่ 20,000 บาท/ท่าน (ภายใน 3 วนั หลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน) 

งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนัล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 

60 วนั ก่อนเดินทาง ... ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (หากไม่ไดม้ีค่าใชจ้่ายใดๆ เกิดขึ้ น) 

31-59 วนั ก่อนเดินทาง ... เก็บค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้ น (ถา้ม)ี    

30-0 วนั ก่อนเดินทาง … เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทัวร ์
 

หมายเหตุ: 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหน้า 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืนเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรกหรือคืนค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดินทางแทน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั เช่น การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบิน/เปลี่ยนแปลงตารางบินโดยสายการบิน การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยั

ธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางใหม้าก

ที่สุด 

• การท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งเงนิคืน ใน

กรณีที่ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบ้ริการทีท่างทัวรจ์ดัให ้ยกเวน้ว่าผูเ้ดินทางไดท้ าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อน

เดินทาง 

• หากถูกปฏิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย หลบหนีเขา้เมือง รวมถงึสาเหตุอ่ืนๆ 

บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นและไมส่ามารถคนืเงินค่าทัวรท์ี่ช าระมาแลว้ 

• การเดินทางจะตอ้งใช ้“หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู” เทา่น้ัน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึงจากการใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รบัผิดชอบค่าเสียหายรวมถึงค่าใชจ้่ายตา่งๆ ที่เกิดขึ้ น และไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ 
 

กรณเีดินทางโดยลูกคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเองและตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ

ยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
 

ตัว๋เครื่องบิน 

• กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) หากออกตัว๋แลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้

• การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลับ จะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบินเรยีกเก็บ และขึ้ นกบัขอ้ก าหนดและการพิจารณาของสายการบิน ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

• ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากที่บรษิัทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเทา่น้ัน (ในกรณทีี่ตัว๋เครื่องบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

• ผูเ้ดินทางที่ตอ้งซื้ อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ จะตอ้งแจง้ฝ่ายขายเพื่อยืนยนัการ

เดินทางของโปรแกรมที่ท าการจองรวมถงึเช็คเที่ยวบินที่เดินทางไป/กลับ หากซื้ อตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการ

ยืนยนัจากฝ่ายขาย บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศน้ันๆ 
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• การ Request ที่นัง่และอาหารบนเที่ยวบิน จะเป็นไปตามการพิจารณาของสายการบิน ซึง่ทางบริษัทฯ จะด าเนินการ

ส่ง Request ให ้แต่ไม่สามารถแทรกแซงหรือใหค้ ายนืยนัใดๆ ได ้
 

โรงแรมและหอ้งพกั 

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณทีีต่อ้งการพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จะ

ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม แต่ละประเทศ ซึง่อาจไมส่ามารถจดัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง

ตามที่ตอ้งการได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต า่ เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเทา่น้ัน 

• ในกรณทีี่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เทา่ตัว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลี่ยนทีพ่กัเป็นเมืองใกลเ้คียงตามความเหมาะสม 
 

กระเป๋าถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

• กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบินโดยเด็ดขาด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทกุ

ขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญเ่พื่อโหลดใตท้อ้งเครื่อง 

• ของเหลวต่างๆ เช่น น ้าดื่ม ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์เป็นตน้ อนุญาตใหถ้ือขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น 

ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. ใส่รวมกนัในถงุใสพรอ้มแสดงต่อเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตรการ

องคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

• หากซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เทีย่วบิน จึงสามารถน าขึ้ นเครื่องได ้และ

หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

• น ้าหนักสมัภาระที่สายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบินจะขึ้ นกบัแต่ละสายการบิน การเรียกเก็บค่าระวาง

น ้าหนักเพิ่มเป็นสทิธิ์ของสายการบิน หากน ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

• กระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้ นเครื่องได ้ตอ้งมีน ้าหนักตามทีส่ายการบินก าหนด และขนาดไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” 

(Centimeter) หากกระเป๋ามนี ้าหนักหรือขนาดเกินจากทีส่ายการบินก าหนด อาจถูกปฏิเสธใหถ้ือขึ้ นเครื่องและตอ้ง

โหลดใตท้อ้งเครื่องแทน 

• ในบางรายการทัวรท์ี่ตอ้งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหน้้อยกว่า

เที่ยวบินระหว่างประเทศ ทัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระความ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนเกิน 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

• ไม่ควรใส่ของมีค่าทุกชนิดในกระเป๋าใบใหญท่ี่โหลดใตท้อ้งเครื่อง หากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรบัผิดชอบชดใช้

ตามกฎของ IATA เทา่น้ัน ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่

เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

• กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ สูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร)์ 

ประกนัภยัการเดินทางที่บรษิัทจดัท าใหไ้ม่ครอบคลุมในกรณีน้ี และ บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายที่เกดิขึ้ น 

 

** การส ารองท่ีนัง่และช าระมัดจ าการเดนิทางเป็นการยอมรบัเงือ่นไขท่ี บริษัทฯ แจง้ไวแ้ลว้ขา้งตน้ **
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แบบฟอรม์การส ารองท่ีนัง่ 

 

 

 

แกรนด์จอร์เจีย 10 วัน 7 คืน 
เส้นทางสวย ดินแดนแห่ง เท ือกเขาคอเคซ ัส  

 

วันเดินทาง :  ⬜  4-13 พ.ค. 2566 
⬜  12-21 พ.ค. 2566 
⬜  25 พ.ค.-3 มิ.ย. 2566 

 

 

 

 

 

ชื่อผูส้  ารองที่นัง่ ..............................................................  เอเย่นต ์........................................... 

เบอรโ์ทรติดต่อ ...............................................................  อีเมล ์............................................... 

 

** กรุณาส่ง แบบฟอรม์ส ารองที่นัง่ และ ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง มาที ่

tour@expressholiday.co.th ** 

ติดต่อเจา้หนา้ที่ โทร 02-635-1415 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) หอ้งพกั 

(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร 

     

     

     

     

     

     

Grand GEORGIA 
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